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1.1    ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 โรคปริทนัต์ (periodontal disease) เป็นโรคท่ีมีการอกัเสบและท าลายอวยัวะปริทนัต ์
(periodontium) อนัมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรียร่วมกบัการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนั (immuno-
inflammatory response) ท าให้ร่างกายมีการผลิตไซโทไคน์ (cytokines) และสารส่ือกลางการอกัเสบ 
(inflammatory mediators) มีผลให้อวยัวะปริทนัต์ ได้แก่ เหงือก (gingiva) เอ็นยึดปริทนัต ์
(periodontal ligament) เคลือบรากฟัน (cementum) และกระดูกเบา้ฟัน (alveolar bone) ถูกท าลาย โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มร่วมดว้ย (Kornman, 2008) โรคปริทนัต์สามารถแบ่ง
ออกตามการจ าแนกของ The American Academy of  Periodontology (AAP) ในปี ค.ศ. 1999 
ออกเป็นหลายกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ โรคเหงือกอกัเสบ (gingivitis) และโรคปริทนัตอ์กัเสบ (periodontitis) 
เป็นตน้ โดยโรคเหงือกอกัเสบเป็นโรคท่ีมีเพียงการอกัเสบของเหงือกรอบตวัฟัน โดยไม่มีการท าลาย
อวยัวะปริทนัต์ จากภาพท่ี 1 พบขอบเหงือกรอบตวัฟันลกัษณะบวมแดง เหงือกสามเหล่ียมระหวา่ง
ฟันปลายทู่ 
 

 
 

ภาพ 1 ลกัษณะทางคลินิกของผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ 
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 

 
         ในขณะท่ีโรคปริทนัต์อกัเสบเป็นโรคท่ีมีการท าลายของอวยัวะปริทนัต์ร่วมดว้ย ปัจจุบนั
สามารถแบ่งโรคปริทนัต์อกัเสบออกเป็นสองชนิดท่ีพบมาก ไดแ้ก่ โรคปริทนัต์อกัเสบชนิดเร้ือรัง 
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(chronic periodontitis) ท่ีมกัพบในผูป่้วยท่ีมีอายุมาก มีการด าเนินของโรคอย่างช้าๆ มีระดบัความ
รุนแรงของโรคสัมพนัธ์กบัปัจจยัเฉพาะท่ี จากภาพท่ี 2 A พบลกัษณะขอบเหงือกบวมแดง มีเหงือกร่น 
พบหินน ้าลายสะสมอยูท่ ัว่ไป จากภาพ 2 B พบมีการสูญเสียกระดูกเบา้ฟันจากภาพถ่ายรังสี  และโรค
ปริทนัต์อกัเสบชนิดกา้วร้าว (aggressive periodontitis) ท่ีมกัพบในผูป่้วยอายุนอ้ยท่ีมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง มีการด าเนินของโรคท่ีรวดเร็ว และมีระดบัความรุนแรงของโรคไม่สัมพนัธ์กบัปัจจยัเฉพาะท่ี 
นอกจากนั้นโรคน้ียงัมีลกัษณะเฉพาะคือมกัเกิดการสูญเสียอวยัวะปริทนัตใ์นฟันหนา้และฟันกรามแท้
ซ่ีแรกร่วมด้วย (Newman, 2002) ดงัแสดงในภาพท่ี 3 พบลกัษณะขอบเหงือกบวมแดง มีการร่น     
ของเหงือก โดยเฉพาะในฟันกรามแทซ่ี้แรก 
 

   

              2 A         2 B 
ภาพ 2 ลกัษณะทางคลินิก (2 A) และภาพถ่ายรังสี (2 B) ของผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง 

เพศชาย อาย ุ57 ปี (แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 
 

 

ภาพ 3 ลกัษณะทางคลินิกของผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว 
เพศชาย อาย ุ27 ปี (แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 

 
 ปัจจุบนัน้ีโรคปริทนัตน์บัเป็นปัญหาทนัตสาธารณสุขของประเทศไทย   จากผลการส ารวจ
สภาวะทนัตสุขภาพของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549-2550 ระบุว่าสภาวการณ์ของการเกิดโรค    
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เหงือกอกัเสบในวยัรุ่นอายุระหว่าง 12-15 ปี มีร้อยละ 59  ส่วนอตัราการเกิดโรคปริทนัต์อกัเสบใน
ประชากรวยัผูใ้หญ่พบวา่อยูใ่นระดบัสูง  โดยในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุระหวา่ง 35-44 ปีและ 60-74 ปี
มีสภาวะของโรคปริทนัตอ์กัเสบท่ีมีร่องลึกปริทนัตต์ั้งแต่ 6 มิลลิเมตรข้ึนไปเท่ากบัร้อยละ 15.5 และ 
68.8 ตามล าดบั (กองทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 2551)  จึงนบัวา่โรคน้ีเป็น
ปัญหาสุขภาพปัญหาหน่ึงของประเทศ  เน่ืองจากโรคปริทนัต์เป็นโรคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโรคทาง
ระบบท่ีส าคญัหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน (Ainamo และคณะ, 1990) โรคหลอดเลือดและหัวใจ 
(Seymour และคณะ, 2003) และการคลอดก่อนก าหนดของหญิงมีครรภ ์ (Sant’ana และคณะ, 2011) 
เป็นตน้ 
         โรคปริทนัต์อกัเสบเป็นโรคท่ีมีการท าลายของกระดูกเบา้ฟัน  จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัเซลล ์  
สลายกระดูก (osteoclast) เป็นอยา่งมาก จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ในการท าลายกระดูกตอ้งอาศยั
สารส่ือกลางการอกัเสบและไซโทไคน์หลายชนิดในการกระตุน้ให้เกิดกระบวนการสร้างเซลล์สลาย
กระดูก (osteoclastogenesis) สารท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการกระตุน้และยบัย ั้งการสร้างเซลล์
สลายกระดูกมีหลายชนิด เช่น อินเตอร์ลิวคิน 1 (interleukin 1 หรือIL-1) ทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์ 
อลัฟา (tumor necrosis factor-alpha หรือ TNF-α) รีเซปเตอร์ แอคทิเวเตอร์ ออฟ นิวเคลียร์ แฟคเตอร์-
แคปปา บี (receptor activator of nuclear factor-kappa B หรือ RANK) รีเซปเตอร์ แอคทิเวเตอร์ ออฟ 
นิวเคลียร์ แฟคเตอร์-แคปปา บี ไลแกนด์ (receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand หรือ 
RANKL) และออสติโอโปรเทเจริน (osteoprotegerin หรือ OPG)   เป็นตน้ (Cochran และคณะ, 2008) 
         นอกเหนือจากโมเลกุลท่ีกล่าวมา มีการศึกษาพบวา่ A Disintegrin And Metalloproteases 8 
หรือ ADAM 8 เป็นโมเลกุลอีกชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทในกระบวนการสร้างเซลล์สลายกระดูก   จากการ
ทดลองในห้องปฏิบติัการพบว่า ADAM 8 มีผลส่งเสริมการสร้างเซลล์สลายกระดูก โดยเม่ือ
ท าการศึกษาในไขกระดูกของสัตวท์ดลอง  พบว่า ADAM 8 สามารถกระตุน้การสร้างเซลล์สลาย
กระดูกได ้ และเม่ือท าการยบัย ั้งการสร้าง ADAM 8 mRNA พบวา่สามารถยบัย ั้งการสร้างเซลล์สลาย
กระดูกไดเ้ช่นกนั (Choi และคณะ, 2001) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาท่ีพบระดบัของ ADAM 8 สูงข้ึนใน
ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรูห์มาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีการท าลายกระดูกท่ีเกิดจากการ
อกัเสบอย่างเร้ือรัง มากกว่าในผูป่้วยโรคขอ้เส่ือม (osteoarthritis) ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดจากการสึกและ
เส่ือมของขอ้ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มควบคุม (Ainola และคณะ, 2009) 
        จากการศึกษาท่ีผา่นมา ยงัไม่มีการศึกษาโดยตรงเก่ียวกบั ADAM 8 ในผูป่้วยโรคปริทนัต ์
ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีการอกัเสบและการท าลายกระดูก  จึงน ามาสู่แนวคิดในการศึกษาน้ี โดยท าการศึกษา
ความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ในระดบัสภาวะปริทนัต์ท่ีแตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ ในสุขภาพเหงือกดี       
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ในโรคเหงือกอกัเสบ  ในโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง และในโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว รวม
ไปถึงหาความสัมพนัธ์ของระดบั ADAM 8 กบัลกัษณะท่ีแสดงทางคลินิกต่างๆ 
  
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1 ตรวจการมี ADAM 8 ในน ้าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิด

กา้วร้าว และโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง 
1.2.2 วดัความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ในน ้าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ  
 โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว และโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง 
1.2.3 หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ในน ้าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคปริทนัต์

กบัลกัษณะท่ีแสดงทางคลินิก 
 
1.3 สมมติฐานการวจัิย 
 ความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ โรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดก้าวร้าว และโรคปริทนัต์อกัเสบชนิดเร้ือรัง สูงกว่าผูท่ี้มีสุขภาพเหงือกดีท่ีใช้เป็นกลุ่ม
ควบคุม และจะมีค่าเพิ่มมากข้ึนตามระดบัความรุนแรงของโรคปริทนัต์ รวมทั้งความเขม้ขน้ของ 
ADAM 8 มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางคลินิกของโรคปริทนัต ์
 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 ตรวจวดั ADAM 8 เบ้ืองตน้ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูท่ี้มีสภาวะปริทนัตช์นิดต่างๆ จ านวน 
40 คน อนัไดแ้ก่ โรคเหงือกอกัเสบ 10 คน โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว 10 คน และโรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดเร้ือรัง 10 คน โดยมีกลุ่มควบคุมคือผูท่ี้มีเหงือกสุขภาพดี 10 คน ดว้ยวิธี เวสเทอร์น บลอท 
(Western blot) จากนั้นจึงตรวจหาความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ดว้ยวิธีอีไลซา (ELISA) และน าความ
เขม้ขน้ของ ADAM 8 ท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม รวมทั้งน ามาหา
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางคลินิกต่างๆ ไดแ้ก่ ร่องลึกปริทนัต์ ระดบัการสูญเสียการยึดเกาะของ
อวยัวะปริทนัต ์ดชันีเหงือกอกัเสบ และดชันีคราบจุลินทรีย ์


